
 

Jawab: 
Shalat wajib itu ada lima, yaitu: 
1. Subuh, 2 raka’at 
2. Dzuhur, 4 raka’at 
3. Ashar, 4 raka’at 
4. Maghrib, 3 raka’at 
5. Isya, 4 raka’at 
 

Shalat 5 waktu adalah ibadah yang 
sangat agung. Perintah shalat 
tersebut diterima oleh Nabi 
shallallahu alaihi wasallam langsung 
dari Allah pada peristiwa Isra’ 
Mi’raj. 

Pertanyaan: Ada berapakah shalat 
yang wajib dikerjakan seorang muslim 
dalam sehari semalam? 

Isra’ Mi’raj dan Perintah Shalat 2 

Allah Menciptakan Telingaku 3 

Mari Tebarkan Salam 4 

Mengenal Figur Rasulullah 5 
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Bulan telah berlalu 

Ramadhan telah pergi 

Tapi aku akan berusaha 

dan berdoa kepada Allah 

Agar tetap istiqamah 

hingga datang Ramadhan 

tahun berikutnya 

 

Untuk Muslim kecil di 

mana saja berada 

 

Selamat Hari Raya ‘Idul 

Fitr 1 Syawal 1433 H 
 

Taqabballallahu minna 

wa  minkum 
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Pada tahun-tahun terakhir sebelum Rasulullah n 

berhijrah ke Madinah, terjadi perisistiwa Isra’ Mir’aj. 

Ringkasnya, pada suatu malam, Rasulullah diisra’kan ke 

Baitul Maqdis dengan mengendarai kendaraan cahaya, 

yaitu al-Buraq, bersama dengan malaikat Jibril. Lalu 

Rasulullah n singgah di sana dan shalat bersama dengan 

para Nabi sebagai imam, dan menambatkan al-Buraq di 

gerbang pintu masjid.  

Rasulullah n kemudian dimi’rajkan ke langit dunia. 

Lalu Malaikat Jibril meminta pintu langit dibukakan 

untuk beliau n. Di sana, beliau bertemu dengan Nabi 

Adam. Kemudian beliau n dimi’rajkan ke langit kedua. 

Di sana Rasulullah n  bertemu dengan Nabi Yahya dan 

Nabi Isa . Kemudian beliau dimi’rajkan langi ke langit 

ketiga. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Yusuf. 

Kemudian beliau dimi’rajkan lagi ke langit keempat. Di 

sana beliau bertemu dengan Nabi Idris . Kemudian beliau 

naik lagi ke langit kelima. Di sana beliau bertemu dengan 

Nabi Harun . Lalu beliau naik lagi ke langit keenam. Di 

sana beliau bertemu dengan Nabi Musa . Tatkala beliau 

berlalu, Nabi Musa pun menangis. Ketika ditanya 

kepadanya, “Apa yang membuatmu menangis?” Dia 

menjawab: “Aku menangis karena ada seseorang yang 

diutus setelahku yang jumlah umatnya yang masuk surga 

lebih banyak dari umatku. 

Lalu Nabi Muhammad dimi’rajkan lagi ke langit ketujuh. 

Di sana beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim . Setiap kali 

bertemu dengan para Nabi alahimussalam, Rasulullah 

selalu memberi salam, dan mereka menyambut beliau dan 

mengakui kenabian beliau. 

Lalu beliau naik ke Sidratul Muntaha, lalu Bait al-

Ma’mur dinaikkan untuknya. Kemudian beliau 

dimi’rajkan lagi menuju Allah Yang Maha Agung lagi 

Maha Perkasa, hingga jaraknya sangat dekat. Di sanalah 

Allah mewahyukan kewajiban 50 waktu shalat.  

Setelah menerima perintah dari Allah, beliau pun turun 

dan bertemu dengan Nabi Musa. Ketika mendengar apa 

yang Allah perintahkan kepada Rasulullah, Nabi Musa 

pun berkata, “Umatmu pasti tidak sanggup melakukan 

itu. Kembalilah kepada Rabb-mu dan 

mintalah keringanan untuk umatmu.” 

Lalu beliau pun kembali menghadap 

Allah, dan Allah meringankan 

menjadi 10 waktu shalat. Ketika turun 

kembali dan melewati Nabi Musa, 

beliau berkata, “Kembalilah lagi 

kepada Rabb-mu dan mintalah 

keringanan.” Rasulullah terus mondar 

mandir antara Nabi Musa dan Allah 

l, hingga akhirnya Allah 

menjadikan shalat 5 waktu. Lalu 

ketika Nabi Musa memerintahkan 

beliau memeinta keringanan lagi, 

beliau menjawab: “Sesungguhnya Aku 

malu kepada Rabbku. Aku rela 

dengan hal ini dan menerimanya.” 

Beliu n  pun kembali ke Makkah 

pada malam itu juga. Dan sejak saat 

itu, shalat 5 waktu diwajbikan bagi 

setiap muslim.  

Teman-teman, shalat 5 waktu adalah 

ibadah yang paling agung, yang Allah 

wahyukan langsung kepada Nabi-Nya 

tanpa perantaraan malaikat Jibril. 

Oleh karena itu kita tidak boleh 

meninggalkan shalat. Tidak seperti 

ibadah lain yang boleh ditinggilkan 

atau di ganti di waktu lain ketika kita 

mampu, seperti puasa, zakat dan haji, 

shalat harus tetap dilaksanakan 

meskipun dalam keadaan sakit. 

Dalam sebuah hadits riwayat Muslim 

Rasulullah n  bersabda, yang 

artinya: “(Pembatas) antara seorang 

muslim dan kesyirikan serta kekafiran 

adalah meninggalkan shalat.” 

Nah, teman-teman yang shalatnya 

masih bolong-bolong.. shalat yang 

rajin yuuk, agar menjadi muslim kecil 

yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. 
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Telinga adalah indera pendengaran. Ini pasti 

bukan pengetahuan baru bagi teman-teman. 

Tapi apakah teman-teman tahu, telinga juga 

berfungsi sebagai alat keseimbangan. 

Makanya semua manusia punya dua telinga.  
 

Yuk kita pelajari, apa saja sih yang ada di 

dalam telinga? 
 

Bagian luar telinga terdiri dari daun telinga 

yang disebut pinna, liang telinga dan gendang 

telinga. Bagian daun telinga membantu 

mengarahkan suara ke dalam liang telinga 

hingga mencapai gendang telinga. 
 

Telinga tengah adalah rongga udara di 

belakang gendang telinga, yang meliputi 3 

tulang pendengaran (martil atau malleus, 

landasan atau incus, dan sanggurdi atau 

stapes).  
 

Telinga dalam terdiri dari beberapa labirin, 

dan di depannya terdapat koklea atau rumah 

siput. Di bagian telinga dalam juga terdapat 

Silia, yakni struktur yang menyerupai rambut-

rambut halus, dan saluran Eustachius.  
 

Dalam keadaan biasa, hubungan saluran 

Eustachius dan telinga tengah tertutup dan 

terbuka pada saat mengunyah dan menguap. 

Hal ini menjelaskan mengapa penumpang 

pesawat terbarng merasa 'tuli sementara' saat 

lepas landas. Rasa tuli disebabkan adanya 

perbedaan tekanan antara udara sekitar. 

Tekanan udara di sekitar telah turun, 

sedangkan di telinga tengah merupakan 

tekanan udara daratan. Perbedaan ini dapat 

diatasi dengan mekanisme mengunyah 

sesuatu atau menguap. 
 

Pernahkah teman-teman memperhatikan, 

ketika kita berputar dengan cepat, kita 

pasti merasa pusing. Kenapa ya...? Itu 

karena cairan di dalam rumah siput 

(koklea) bergerak di seputar telinga. Hal 

ini menstimulasi sel-sel rambut. Ketika 

kita berhenti berputar, cairan tersebut 

masih berputar. Karena pergerakan cairan 

itu masih menstimulasi sel-sel rambut, 

maka otak kita menerima pesan bahwa kita 

masih berputar. Makanya kita merasa 

pusing. 
 

Selain bagian pendengaran, bagian telinga 

dalam terdapat Indra Pengatur 

Keseimbangan atau organ Vestibular. 

Bagian ini secara struktural terletak di 

belakang labirin yang membentuk struktur 

utrikulus dan sakulus serta tiga saluran 

setengah lingkaran atau Saluran Gelung 

atau semisirkular. Kelima bagian ini 

berfungsi mengatur keseimbangan Tubuh 

dan memiliki sel rambut yang akan 

dihubungkan dengan bagian keseimbangan 

dari saraf Pendengaran 
 

Masya Allah.... Maha Sempurna Allah 

dengan ciptaan-Nya pada diri manusia.  
 

Teman-teman, telinga juga memliki peran 

penting dalam belajar berbicara dan 

bahasa, sehingga kita dapat berkomunikasi 

satu dengan lainnya. Makanya... kita harus 

bersyukur kepada Allah karena telah 

menciptakan telinga untuk kita, menjaga 

telinga dengan baik, dan menggunakan 

telinga kita untuk mendengarkan hal-hal 

yang baik dan Allah ridhai.   Subhanallahu 

wa bihamdih.. 
 

Sumber: Sciencewithme.com & wikipedia.com 

dengan beberapa penyesuaian. 



 

 

 

 

 

Teman-teman tahukah kalian? Kita diperintahkan untuk saling menyebarkan salam, 

agar menumbuhkan rasa kasih sayang di antara sesama muslim. Rasulullah shallallahu 

alaihi wasallam bersabda: “Kalian tidak akan masuk kedalam Surga hingga kalian 

beriman, dan tidaklah kalian dikatakan beriman hingga kalian saling mencintai. 

Ketahuilah, aku akan memberitahukan kepada kalilan sesuatu yang apabila kalian 

melakukannya niscaya kalian akan saling mencintai. Yaitu tebarkanlah salam 
diantara kalian.” (HR Muslim) 

 

Nah, di antara adab mengucapkan salam adalah yang kecil memberikan salam kepada 

orang yang lebih besar. Demikian juga, orang yang berjalan memberi salam kepada 

orang yang duduk, dan kelompok yang sedikit memberi salam kepada kelompok yang 

banyak. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: 

 

��������	 ���� ���������	� ���������	 ���� ������	� ��������	 ���� �������	 ���� �!��������	 ���� ���������	� ���������	 ���� ������	� ��������	 ���� �������	 ���� �!��������	 ���� ���������	� ���������	 ���� ������	� ��������	 ���� �������	 ���� �!��������	 ���� ���������	� ���������	 ���� ������	� ��������	 ���� �������	 ���� �!    
 

“Hendaklah memberi salam yang kecil kepada yang besar, orang yang berjalan 
kepada orang yang duduk, dan yang sedikit kepada yang banyak.” (HR Bukhari) 

 

Jadi kalau kita bertemu dengan muslim yang lainnya, jangan lupa mengucapkan 

salam: “Assalamu’alaykum,”, atau dengan yang lebih baik lagi: 

“Assalamu’alaykum warahmatullah wabarakatuh”. Dan kalau kita diberi salam, 

maka kita pun wajib menjawabnya dengan salam yang sama atau dengan yang lebih 

baik lagi. 

 

Yuk, menghafal dan mengamalkan hadits di atas sambil mengerjakan yang berikut ini: 

A. Tulislah kembali hadits berikut: 

 

��������	 ���� ���������	� ���������	 ���� ������	� ��������	 ���� �������	 ���� �! 
 

B. Isilah bagian hadits yang kosong dengan kata-kata yang tepat 

 

 ���� �! ���� �! ���� �! ���� �! _____ _____ _____ _____ ���� ���� ���� ���� ______ ______ ______ ______ ���� ������	� ���� ������	� ���� ������	� ���� ������	� _______ _______ _______ _______ ���� ���������	� ���� ���������	� ���� ���������	� ���� ���������	�________________________    
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Kosa kata hadits: 

#$%���&#$%���&#$%���&#$%���&   
= kecil,  

#$%����'#$%����'#$%����'#$%����' 
= besar 

  (�%����)  (�%����)  (�%����)  (�%����)  
= sedikit 

  #$%����'  #$%����'  #$%����'  #$%����'     
= banyak 

Rasulullah n bersabda: “Tidaklah salah seorang di antara kamu berwudhu kemudian 

menyempurnakan wudhunya, kemudian mengucapkan do’a: 

 

�*��%+�,�� �-��%�� 	.���/�0 12�3 ��4%5�3� �*�� 6%!�$5 �7 �-�%8� 9:	 17�; *<���; �7 �2�3 ��4%5�3�*��%+�,�� �-��%�� 	.���/�0 12�3 ��4%5�3� �*�� 6%!�$5 �7 �-�%8� 9:	 17�; *<���; �7 �2�3 ��4%5�3�*��%+�,�� �-��%�� 	.���/�0 12�3 ��4%5�3� �*�� 6%!�$5 �7 �-�%8� 9:	 17�; *<���; �7 �2�3 ��4%5�3�*��%+�,�� �-��%�� 	.���/�0 12�3 ��4%5�3� �*�� 6%!�$5 �7 �-�%8� 9:	 17�; *<���; �7 �2�3 ��4%5�3 

Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, tidak ada 

sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan-Nya 
 

Melainkan akan dibukakan untuknya pintu-pintu surga yang delapan jumlahnya, dan 

ia dapat memasukinya dari pintu mana saja yang ia sukai.” (HR Muslim) 

Ingin tahu postur Rasulullah seperti apa? Mari 

dengarkan kata sahabat sekaligus sepupu beliau Ali bin 

Abi Thalib ztentang pribadi Rasulullah n:  
 

“Perawakan beliau sedang, tidsk terlalu tinggi dan juga 

tidak terlalu pendek, berbadan lebar, rambutnya ikal, 

tidak keriting dan tidak lurus, badannya tidak kurus dan 

tidak pula gemuk, wajahnya bulat, kulitnya putih bersih. 

Kedua matanya lebar, tajam dan hitam, bulu matanya 

lentik, tulang persendiannya besar, punggungnya kekar, 

bulu dadanya lembut dan halus, jari-jemari tangan dan 

kakinya keras. Apabila berjalan seakan-akan berjalan di 

jalan yang landai, apabila menoleh seluruh badannya 

juga menoleh, di punggungnya ada tanda kenabian, dan 

beliau adalah penutup para nabi. Beliau adalah orang 

yang paling bagus telapak tangannya, paling kekar 

dadanya, paling jujur perkataannya, paling menepati 

janji, paling lembut jiwanya, paling mulia pergaulannya. 

Siapa saja yang tiba-tiba 

memandangnya akan merasa 

kagum padanya, dan siapa saja 

yang benar-benar  bergaul 

d e n g a n n ya  p a s t i  a k a n 

mencintainya.” 
 

Kemudian Ali bin Abi Thalib 

berkata: “Aku sama sekali 

belum pernah melihat ada 

orang seperti beliau, sebelum 

dan sesudahnya.” 
 

Sumber: Ar-Rahiq al-Makhtum oleh 

Syaikh Shafiurrahman al-Mubarakfury. 
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Sumber gambar dari google.com 
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